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จัดทําโดย : กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงาน ป.ป.ท. 

กันยายน  ๒๕๖๑



 

คํานํา 
 

 เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ 
ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข
ปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานง ของทุกองคกร 
ท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

 การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง
ไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับ
ปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  
ในฐานะเปนกลไกของฝายบริหาร มีบทบาทในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบ  
ธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล     
เพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กําหนดใหทุกสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจาก 
ทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

 กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดจัดทําคูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนใหกับหนวยงานภาครัฐ
และผูสนใจในการสรางความเขาใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตซ่ึงเปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท. 
กันยายน  2561 

 
 

 

 

 



- ๓ - 
 

 

สารบัญ 
 

 หนา 

คํานํา 
 

สวนท่ี ๑  ความเปนมา 
1 

สวนท่ี ๒  ประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต      2 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 2 

3. กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2 

4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๔ 

๔ 

๖. ข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ข้ันตอน ๕ 

ข้ันตอนท่ี ๑  การระบุความเสี่ยง 7 

ข้ันตอนท่ี ๒  การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง ๙ 

ข้ันตอนท่ี ๓  เมทริกสระดับความเสี่ยง ๑๐ 

ข้ันตอนท่ี 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 1๑ 

ข้ันตอนท่ี ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 1๒ 

ข้ันตอนท่ี ๖  การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 1๓ 

ข้ันตอนท่ี ๗  จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 1๔ 

ข้ันตอนท่ี ๘  การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 1๕ 

ข้ันตอนท่ี ๙  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

1๖ 

 
ภาคผนวก 
ตัวอยางรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
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สารบัญตาราง 
 

 หนา 

ตารางท่ี ๑    ตารางระบุความเสี่ยง ๘ 

ตารางท่ี ๒    ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง ๙ 

ตารางท่ี ๓    SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิต ิ 1๐ 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 1๑ 

ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 1๑ 

ตารางท่ี ๔    ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 1๒ 

ตารางท่ี ๕    ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 1๓ 

ตารางท่ี ๖    ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 1๓ 

ตารางท่ี ๗    ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 1๔ 

ตารางท่ี ๘    ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 1๕ 

ตารางท่ี ๙    แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 1๖ 

ตารางท่ี ๑๐  ตารางเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป 
                  (ทดแทนแผนเดิม) 

1๗ 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

  
 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการตอตาน     
การทุจริตแหงชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่ีเสนอให
รัฐบาลประกาศให “ป ๒๕๖๐ เปนปแหงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทาง
ราชการตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน เสนอ  ท้ังนี้ คตช. ไดมอบหมายใหสํานักงาน 
ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขานุการ คตช. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตอตาน 
การทุจริตคอรรัปชัน ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 สืบเนื่องจากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศ  
ผลคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยไดรับคะแนน ๓๕ คะแนน อยูในลําดับท่ี ๑๐๑ จากประเทศท่ีเขารวมประเมิน
ท้ังหมด ๑๗๖ ประเทศ  ลดลงจากป ๒๕๕๘ ซ่ึงประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยูในลําดับท่ี ๗๖   
จากประเทศท่ีเขารวมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบวา แหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอยางมากในป ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหลงการประเมินท่ีคะแนนลดลง
ท้ังหมด ๔ แหลงการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU  
(๓๗ คะแนน) โดยแหลงการประเมินท่ีมีคะแนนลดลงมากท่ีสุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF  
(-๖ คะแนน) ซ่ึงเปนแหลงการประเมินท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหวาภาคธุรกิจเก่ียวของกับการทุจริต 
มากนอยเพียงใด และการสํารวจจากนักธุรกิจ ท่ีเขามาลงทุนในประเทศวาภาคธุรกิจตองจายเงินสินบน 
ในกระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด 

 สํานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเปนกลไกของฝายบริหารในการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริต มีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารภายใตกรอบธรรมาภิบาล  
เพ่ือลดปญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นวาเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสูธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการใหบริการในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเปนการแกไขปญหาการรับสินบนซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหลง
การประเมินท่ีเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพ่ือเปนการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ                     
ใหดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ (๑) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการใหพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ สํานักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นความจําเปนท่ีตองมี
คูมือเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองใหความสําคัญและถือเปนนโยบายขององคกร
ดวยการสั่งการหรือมอบหมายใหมีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยางตอเนื่อง จริงจัง  
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและเปนการยกระดับคา CPI   

สวนที่ ๑ 
ความเปนมา 
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๑.วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมิน 
ความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี 
การทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือ
หากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง    
มาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใช 
การเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

  วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ                  
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต                 
ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมี
การรับรูและยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงานให) 
เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบ
ภายในจะเปนในลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง 
เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision   

3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 

 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน               
ท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป 1992 โดยท่ีผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เม่ือป 2009  
เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในป 2013 
เปนแนวทางเพ่ิมเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework 
and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ท่ีกําหนดใหมีการควบคุม
ภายในแตเพ่ิมเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสอง ในภาพรวม 
ของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะตอบสนอง 
ตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  

สวนที่ 2 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

Pre-decision    VS    Post-decision VS 



- ๓ - 
 
 
 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013  ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี ้
 

 องคประกอบท่ี 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการท่ี 1 – องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 
   หลักการท่ี 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
   หลักการท่ี 3 - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
   หลักการท่ี 4 - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
   หลักการท่ี 5 – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

 

 องคประกอบท่ี 2: การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
   หลักการท่ี 6 – กําหนดเปาหมายชัดเจน 
   หลักการท่ี 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
   หลักการท่ี 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   หลักการท่ี 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 

 

 องคประกอบท่ี 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการท่ี 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
   หลักการท่ี 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 
   หลักการท่ี 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
 

 องคประกอบท่ี 4: สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
   หลักการท่ี 13 – องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 
   หลักการท่ี 14 - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
   หลักการท่ี 15 - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอ 
     การควบคุมภายใน 

 

 องคประกอบท่ี 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการท่ี 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการท่ี 17 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา 
      และเหมาะสม 

 

 ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & 
Function (มีอยูจริง และ นําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

 สําหรับคูมือฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบท่ี ๒ หลักการท่ี ๘                        
ในเรื่องการประเมินความเส่ียงการทุจริต เปนหลัก 

 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให

เกิดข้ึนซํ้าอีก   
 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ

ตองสอดสองต้ังแตแรก ต้ังขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้น
แกผูบริหาร   
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 Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด 
ในสวนท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor) ท้ังท่ี
รูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริต
เขามาไดอีก 

 Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม
ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา
ในอนาคต (Unknown Factor)  
 

๔. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

  องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประอบดวย Pressure/Incentive หรือ              
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม 
กํากับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา
ตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 

 
 

 ๕. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

คูมือนี้จะแบงประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 

 ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
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๖. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต   มี ๙ ข้ันตอน ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครฐั 

1 • การระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

3 • เมทริกสระดับความเสี่ยง 

๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

๕ • แผนบริหารความเสี่ยง 

6 • การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

7 • จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

๘ • การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเส่ียงการทุจริต  
 

 กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ 
ในแตละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซ่ึงคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว   
๓ ดาน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงาน 
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอยางในการประเมิน
ความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             (ตัวอยาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เลือกงานดานท่ีจะทําการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน              

ท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. งานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน

 

 
๓. รายละเอียดของข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการอนุญาตกอสรางอาคารฯ 
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 ข้ันตอนท่ี ๑  การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

 

ข้ันตอนท่ี ๑ นําขอมูลท่ีไดจากข้ันเตรียมการในสวนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ 
การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น 
ยอมประกอบไปดวยข้ันตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนท่ี ๑ ใหทําการระบุความเสี่ยง                 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมิน
ตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงตํ่า แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ 
ในการดําเนินงานท่ีไมไดอยูในข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยงซ่ึงเปน Known 
Factor หรือ Unknown Factor  
 

Known Factor ความเสี่ยงท้ัง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา  
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้า หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว 
 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 
 

 
 
  เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

การระดม
สมอง 

เทคนิค                         
ในการคนหา 

ความเสี่ยงการทุจริต 

WORK 

SHOP 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

Risk  

dentification 

ถกเถียง 

หยิบยก ประเดน็     

ท่ีมีโอกาสเกิด 

เปรียบเทียบ 

วิธีปฏิบัติ 

กับองคกรอ่ืน 

Risk 
Identification 

การ
สัมภาษณ 
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ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี 
 

โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต 
 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต  

Know Factor Unknown Factor 

 (ใหอธิบายรูปแบบ พฤติการณการทุจริต  
ของกระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมา     
ทําการประเมินความเสีย่งวามีโอกาส  
หรือความเสี่ยงการทุจริต) 

  
 
 

    
 
 

 
 
 

   

 

ตารางท่ี ๑  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเสี่ยง 
              การทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด  

   - ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย   
     ในชอง Known Factor  
  - หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวา 
     มีโอกาสเกิด ใหใสเครื่องหมายในชอง Unknown Factor 
  - หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ 
      Unknown Factor ก็ได  
 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 
 ๑ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
ช่ือกระบวนงาน/งาน ......................................................................................................................... 
ช่ือหนวยงาน / กระทรวง........................................................................................................... 
ผูรับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท................................ 
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 ข้ันตอนท่ี ๒  การวิเคราะหสถานะความเส่ียง  

   

 ข้ันตอนท่ี ๒ ใหนําขอมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 
  

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

  สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ํา 

  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง 
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

  สถานะสีสม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน
ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกต ิ

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

 
 

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

   
 

 

 ตารางท่ี ๒ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา  
         - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   
         - สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

         - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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 ข้ันตอนท่ี ๓  เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix)  
  

 ข้ันตอนท่ี ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ท่ีเปน สีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับ 
ความจําเปนของการเฝาระวัง ท่ีมีคา ๑ - ๓  คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา ๑ - ๓ เชนกัน 
คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี้  
 ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
  - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรม
หรือข้ันตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทําการ
ปองกันไมดําเนินการไมได  คาของ MUST คือ คาท่ีอยูในระดับ ๓ หรือ ๒  
  - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต  
คาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ ๑ เทานั้น  

 

(ตัวอยางตามตารางท่ี ๓.๑) 
 (เกณฑพิจารณาระดับความจําเปนของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตวาเปน MUST หรือ SHOULD) 

 

 ๓.๒ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
  กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 
รายจายเพ่ิม Financial คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 
Customer/User คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี ๑ หรือ ๒  

 

(ตัวอยางตามตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

ตารางท่ี ๓  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิต ิ 
(หรือตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level matrix)) 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

3        2       1 

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน X รุนแรง 

 
 
 

   

 
 
 

   

ตารางท่ี ๓ นําขอมูลท่ีมีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

  
 

 คาควรเปน ๓  หรือ  ๒ คาควรเปน ๑ 

  
 

  

  
 

  

 

  ตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders  
รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย  

  
X 

 
X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม Financial  X X 
ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth  X X  
 
 
 

 ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ข้ันตอนท่ี ๔  ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมิน
การควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร                          
ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 
องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 
 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  
 
 
 
 
 

แนวทางในการพิจารณา  
ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  

คาความเส่ียง
ระดับต่ํา 

คาความเส่ียง
ระดับปานกลาง 

คาความเส่ียง
ระดับสูง 

 
 
ดี 
 

ต่ํา  คอนขางต่ํา ปานกลาง 

 
 

พอใช 
 

คอนขางต่ํา  ปานกลาง คอนขางสูง 

 
 

ออน  
 

ปานกลาง  คอนขางสูง  สูง  

 
 

ตารางท่ี ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยง       
เรื่องท่ีทําการประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพ่ือประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยง 
อยูระดับใด จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

 
 
 ข้ันตอนท่ี ๕  แผนบริหารความเส่ียง  
  

 ข้ันตอนท่ี ๕ ใหเลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
Risk – Control Matrix Assessment ในตารางท่ี ๔ ท่ีอยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง             
มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีท่ีหนวยงานทําการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยง ในตารางท่ี ๔ ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเสี่ยง
การทุจริตอยูในระดับ ต่ํา หรือ คอนขางต่ํา ใหทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยง 
การทุจริต  หรือใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานท่ีอาจ
กอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม)   
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ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเส่ียง 

 
 

   ช่ือแผนบริหารความเส่ียง....................................................................................................... 
 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณ ความเสี่ยง ท่ีมีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๔ ตามลําดับ 
ความรุนแรงความเสี่ยงท่ีอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง มาจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตตอไป 

 
 
 ข้ันตอนท่ี ๖  การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง  

 ข้ันตอนท่ี ๖ เพ่ือติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี ๕ ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพ่ือเปนการยืนยันผล
การปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยง 
การทุจริตตอไป ออกเปน ๓ สี  ไดแก สีเขียว  สีเหลือง สีแดง  
 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 
 

ท่ี 
มาตรการปองกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
      

      
      
      

 
ตารางท่ี ๖ ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางท่ี ๕  

วาอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทํากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูในขาย    
ท่ียังแกไขไมได  
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 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  
ระดบัความรุนแรง < 3  

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้ันตอนท่ี ๗  จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 

   

  ข้ันตอนท่ี ๗  นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะ  
๓ สถานะ ซ่ึงในข้ันตอนท่ี ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายท่ียังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพ่ิมเติมตอไป โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้  
  ๗.๑ เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  ๗.๒ เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
  ๗.๓ ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสเีขียว Green) 
  
  

ตารางท่ี ๗  ตารางจัดทําระบบความเส่ียง 

 ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 

 
 
 

เกินกวาการยอมรับ 

เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได 

 

ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 
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  ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 

 

  ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green)  ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 
 

ความเส่ียงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว)  

ความเห็นเพ่ิมเติม 

 

 
 
 

 
 
 
 

 ข้ันตอนท่ี 8  การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
  

 ข้ันตอนท่ี ๘  เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามข้ันตอนท่ี ๗  มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง                 
ความเสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก               

เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

ตารางท่ี ๘  ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

 

ท่ี 
สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว เหลือง แดง 
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 ข้ันตอนท่ี 9  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

 

  ข้ันตอนท่ี ๙  เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางท่ี ๘ ตอผูบริหารของหนวยงาน ซ่ึงหวงระยะเวลาของ 
การรายงานผล ข้ึนอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซ่ึงแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ 
และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน  
 
 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี.............................. 

หนวยงานท่ีประเมิน .............................................................................................................................. 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง  

โอกาส/ความเส่ียง  

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเส่ียง 
 

  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  
 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
 

ผลการดําเนินงาน  
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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ตารางท่ี ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 

 

 
หนวยงานท่ีเสนอขอ ....................................................................................................................... 
วันท่ีเสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม  

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวของ  

เหตุผลในการเปล่ียนแปลง ๑. ........................................................................... 
๒. ........................................................................... 
๓. ........................................................................... 

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม 
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หากมีปญหาในการใชคูมือ ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คูมือนี้เปนแนวทาง หนวยงานสามารถปรับไดตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร  
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.)  
โทร ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - 80 ตอ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 
โทรสาร 0 2502 6132    
E-mail : policypacc@gmail.com  

 
 

mailto:policypacc@gmail.com
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ภาคผนวก 
ตัวอยาง รูปแบบความเสีย่งการทุจริต  

 
ตัวอยาง   รูปแบบความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

• เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตกอสรางอาคาร / คอนโด บานจัดสรร / โรงงาน 
• ผลประโยชนทับซอน รับจางเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแมราชการจะใหมีแบบมาตรฐาน  
    อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนก็ตาม แตการขออนุญาตตองมี ผังประกอบ จึงตองวาจาง  
    ผูตรวจ หรือผูอนุมัติ อนุญาต จะไดผานงาย) 
• เจาหนาท่ีของรัฐ สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดําเนินการกอสราง  
    ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
• เจาหนาท่ีของรัฐ สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใชอาคารท่ีไมตรงกับ 
     ใบรับรองใบอนญุาตหรือท่ียื่นแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
• การประเมินภาษีท่ีต่ํากวาความเปนจริง  
• เรียกรับสินบนโดยใชตัวกลาง เก็บคาใชจายรายเดือน (คาคุมครอง) จากผูประกอบการ 
• พนักงาน เจาหนาท่ีหรือลูกจางเหมาของหนวยงานเปนตัวแทนการยื่นคําขอจดทะเบียน ในการ 
    ขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชนหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ  
• การดําเนินการยื่นคําขออนุญาต ไมมีกรอบระยะเวลากําหนดท่ีชัดเจนอาจกอใหเกิดการเรียกรับ 
    สินบนเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
• การเปดตรวจสินคาของเจาหนาท่ีแตละคน ใชดุลพินิจไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
• การใชดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
• การตรวจเอกสารไมครบถวนตามท่ีระบุไวในคําขอ แตมีการรับเรื่องไว 
• การเก็บเรื่องไวไมแจงผูประกอบการ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 
• การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 
• เจาหนาท่ีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทําใหการรายงานการรับเงินประจําวันนอยกวา 
    ท่ีรับไวจริง/รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแลวแตไมนําเงินสด เช็ค นําฝากธนาคารในวันนั้น  
    แตนําฝากในภายหลัง และอาจนําเงินไปใชสวนตัวกอน 
• ในข้ันตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใชเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน  
    แตในบางกรณีอาจมีความจําเปนจะตองทําการพิจารณาเกิน ๑ วันทําการ เชน กรณีมีความ  
    จําเปนตองมีการนัดหมายกับผูขอรับใบอนุญาตเพ่ือลงพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบสถานประกอบการ  
    กอนพิจารณา ออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงท่ีเจาหนาท่ีอาจอาศัยชองวางหรือแสวงหาประโยชน  
    โดยมิชอบ อาจเรียกรับในข้ันตอนของการพิจารณา 
• การดําเนินการออกคํารองมีการลัดคิวใหกับลูกคากลุมธุรกิจ 
• รับสินบนจากลูกคาเพ่ือใหตรวจผานมาตรฐาน 
• การตรวจสอบสถานท่ีตั้งท่ีขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือประโยชนใหกับผูขออนุญาต 
    บางรายในกรณีท่ีตั้งสถานประกอบการ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ  
• การสุมตรวจสอบสถานท่ีตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการท่ีขออนุญาต อาจมีการเอ้ือประโยชน 
    ใหกับผูขออนุญาตบางรายท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
• การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางทานเอ้ือประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางราย 
    ท่ีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ 
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• เจาหนาท่ีของรัฐทําการการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย เชน ปลอมลายมือชื่อ แกไขแบบ 
    สํารวจ แกไขใบสําคัญรับเงิน มีการใชหลักฐานเท็จ ใชบัตรประชาชนของบุคคลท่ีเสียชีวิตหรือ 
    บัตรประชาชนหมดอายุ เปนตน 

 
๒.  ตัวอยาง รูปแบบความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

• การเขาตรวจ หรือเยี่ยม สถานท่ีของผูประกอบการ เชน โรงงาน รานคา ฯลฯ โดยมีเจตนา นําไปสู 

    การจายเงินพิเศษรายเดือน 

• การเปลี่ยนแปลงขอกลาวหา (ฐานความผิด) จากหนักเปนเบา หรือจากเบาเปนหนัก 

• การบิดผันขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา 

• การทําบัตรสนเทหวามีเรื่องรองเรียนผูประกอบการเพ่ือทําการตรวจ คน กรณีผูประกอบการ 

    รานคานั้น ๆ ท่ีไมจายเงินพิเศษรายเดือน 

• การใชตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับผูประกอบการตาง ๆ 

• การใชดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเวนระเบียบฯ ท่ีเอ้ือประโยชนมีผลประโยชนทับซอน 

• การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ท่ีเอ้ือประโยชน มีผลประโยชนทับซอน 

• การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตาง ๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ  

• การแตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการตาง ๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ  

• ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การชื้อ ขายตําแหนง  การประเมินความดีความชอบ  

    การแตงตั้ง โยกยาย การดําเนินการวินัย เปนตน 

• การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพ่ือรับพนักงานเขาทํางาน/การเรียกเงินคาแรกเขา (แปะเจี๊ยะ) 

    เพ่ือแลกกับการเขาเรียนในโรงเรียน 

• ใชอํานาจในการแจกจาย จัดสรรงบประมาณ ลงพ้ืนท่ี หรือจัดทําโครงการ ท่ีมีผลประโยชนทับซอน 

    หรือมีการแลกรับผลประโยชนในภายหลัง 

• การประเมินราคาไมตรงกับสภาพทรัพยสินท่ีนํามาจํานํา 

• การเปลี่ยนทรัพยสินท่ีลูกคานํามาจํานํา 

• การยักยอกทรัพยสินท่ีไดจากการตรวจคน จับกุม ไมระบุในบัญชีของกลาง 

• การลดปริมาณของกลางเพ่ือลดโทษ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

• การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพยจากผูกระทําความผิด 

• การเขาตรวจคน ปกปด ซอนเรนไมมีหมายคน 

• การทํารายรางกายเพ่ือใหรับสารภาพ 

• รูเห็นกับผูท่ีมาทําการประมูลของหลุดจํานํา มีการใหขอมูลการจําหนายของหลุดจํานําลวงหนา 

  กับพรรคพวกของตนเอง 

• การแอบอางชื่อบุคคลอ่ืน หรือชื่อลูกคา ยักยอกทรัพยสินจํานําออกไป 

• เจาหนาท่ีของรัฐ รูเห็นในการปลอมแปลงและใชเอกสารปลอม เชน การปลอมระวางแผนท่ี มีการ

ปกปดและใหถอยคํารับรองอันเปนเท็จเก่ียวกับสภาพท่ีดิน     

• ผูบังคับใชกฎหมาย นําตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 



- ๒๑ - 
 
๓. ตัวอยาง รูปแบบความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
 

• ผูใชน้ํามันรถยนตราชการ นําน้ํามันไปใชสวนตัว เชน การดูดน้ํามันไปใชสวนตัวระหวางทาง หรือเติม

น้ํามันไมครบตามใบสั่งจาย สวนน้ํามันท่ีเหลือนําใสถังหรือทอนเปนเงินสด  โดยเจาหนาท่ีรวมมือกับ

ผูประกอบการ  

• เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก 

• ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจาย 

• การสืบราคาท่ีกําหนดวาตอง ๓ ราย ข้ึนไป อาจไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง 

• ในการกําหนด TOR  การจัดชื้อ จัดจาง การจางท่ีปรึกษา การออกแบบโครงสราง มีการกําหนด

ขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ท่ีเกินความจําเปน (Over  Designs) เพ่ือใหมีการประมาณการราคา    

ในสวนนี้โดยมีผลประโยชนทับซอน 

• คณะกรรมการกํากับการจางท่ีปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแตละงวดงาน

หลายครั้ง เกินความจริง เพ่ือประโยชนในการเบิกคาเบี้ยประชุม หรือมีการถวงเวลาในการเรียกรับ 

ท้ังท่ีไมมีประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ  

• คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการตาง ๆ ของหนวยงานมีการประชุมท่ีเกินความจําเปนเพ่ือประโยชน

ในการเบิกคาเบี้ยประชุม 

• การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีแอบแฝง หรือท่ีเกินความจําเปน ทําใหการใชจาย

งบประมาณท่ีไมคุมคา โปรงใส  

• มีการใชดุลพินิจในเบิกจายคาวิทยากรบุคคลภายนอก ท่ีสูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง 

•  การกําหนดราคากลางไมใชคา K มาปรับ 

• ผูรับจางขออนุมัติใชวัสดุ แตไมไดนําวัสดุท่ีขออนุมัติมาใช 

• ผูรับจางปลอยปละละเลยใหผูรับจางเหมาชวง 

• มีการล็อกสเปควัสดุท่ีทําใหไมเกิดการแขงขัน  

• การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง 

• คณะกรรมการ ไมไดออกไปดูสถานท่ีกอสราง แตจะมีการเจรจากับผูรับเหมาโดยใชขอมูลตามท่ี

ผูรับเหมาแจง แลวจึงไปทําการตรวจรับงานกอสราง 

• มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเลี้ยงรับรอง ซ่ึงจะนําไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 

• มีการประสานกับบริษัท หรือผูท่ีจะมาเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพ่ือกําหนดกําหนดคุณลักษณะ 
(TOR) ซ่ึงไมมีการกําหนดข้ึนอยางแทจริงแตเปนการนําราง TOR ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปน  
ผูกําหนด การแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด TOR เปนเพียงการดําเนินการตามรูปแบบของทางราชการ 
เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับเอกชน 

•  การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจางและผูรับจางโดยวิธีพิเศษ 
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